РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПРЕШЕВУ
Су.бр.
/17
Дана: 23.01.2017.године
ПРЕШЕВО
На основу налога Прекршајног Апелационог Суда Београд Су.бр.1/16-803 од
26.10.2016.године а у складу са Судским пословником Председник Прекршајног суда
Прешево дана 23.01.2017.године, донео је
ПРОГРАМ
РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА
У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У ПРЕШЕВУ
У 2017.ГОДИНИ
Укупан број нерешених старих предмета на крају ове године.године је 8, под
старим предметима сматрају се предмети из 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014.године,
обзиром да у прекршајном поступку застарелост за неке од тих предмета наступа по
протеку 6 година а за неке по протеку од 2 године од дана учињеног прекршаја.
Број нерешених предмета по судијама је
1. Бурханедин Шаипи-Председник суда
-из 2010 године - нема
-из 2011 године нема
-из 2012 године - нема
-из 2013 године 1 предмет Пр.бр.523/13 ,

2. Мирјана Шкрлец- судија
-из 2012 године 2предмета – Пр.бр. 1523/12 и 1009
-из 2013 године 5 предмета – Пр.бр. 949/13, 959/13, 1167/13, 1339/13
-из 2014 године 1 предмета – Пр.бр. 374/14.
3. Арбен Јусуфи - судија

-

из 2010 године – нема
из 2011 године – нема
из 2012 године – нема
из 2013 године - нема
из 2014 године - нема

Налаже се судијама да приоритет у раду буде решавање старих предмета и да
се о њима одлучује што је пре могуће.
Да се сви предмети поново активирају и то у смислу поновног позивања
окривљених и других учесника у прекршајном поступку.
Да у предметима где постоје услови за издавање наредби за окривљене исте
одмах издају .
Да у предметима где су издате наредбе за довођење окривљених или
евентуално других учесника у прекршајном поступку, издати ургенције за што брже
поступање по наредбама .
Да на крају сваког месеца и на крају сваког тромесечја доставе Председника
суда број решених предмета из 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014.године и списак
нерешених предмета из наведених година са навођењем разлога због чега нису
решени.
У програму решавања старих предмета у што краћем року наложен је предлог
мера који ће судија предузимати приликом поступања по предметима из 2010, 2011,
2012, 2013, и 2014.године, а све у циљу решавања старих предмета и отклањања
проблема који доводе до застоја у решавању истог.
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